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14.7. O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito, nos termos do artigo 41, "caput", da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n.º 19, de 04/06/1998, a estágio probatório por período de 3 (três) anos, durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão objetos de avaliação pela Congregação
da Unidade, posteriormente homologada pelo dirigente máximo da instituição.
14.8. A posse do candidato aprovado deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados da data da publicação do ato de provimento no Diário Oficial da União.
14.9. O candidato aprovado, depois de empossado em cargo público, deverá entrar em exercício no prazo máximo de quinze dias, contados da data da posse.
14.10. O prazo de validade do Concurso será de 1 (um) ano, contado a partir da publicação do Edital de Homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério do órgão interessado no certame, de acordo com o artigo 12 da Lei n.º 8.112/1990.
14.11. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação e/ou notas, valendo para tal fim a homologação do resultado final do Concurso publicada
no Diário Oficial da União.
15. DOS RECURSOS
15.1. Caberá recurso à instância imediatamente superior contra qualquer ato praticado por autoridade ou Órgão competente, por estrita arguição de ilegalidade, com base,
subsidiariamente, na Resolução n.º 13/2010, do Conselho Universitário, que cuida dos procedimentos a serem observados para interposição de recurso pelo candidato.
15.1.1. Recursos contra decisão da Comissão Examinadora serão apresentados à Câmara Departamental ou estrutura equivalente no prazo de dez dias, contados a partir da data de
divulgação do resultado do concurso na sessão pública final informada no subitem 12.10 deste Edital.
15.1.2. Em última instância, os recursos contra a homologação ou a anulação total ou parcial do Concurso pela Câmara Departamental serão apresentados à Congregação no prazo de
dez dias, contados a partir de sua divulgação oficial por Edital publicado no sítio eletrônico informado no Quadro 1 deste Edital.
15.2. O Diretor da Unidade deverá cientificar os demais candidatos do respectivo concurso sobre a interposição de recurso, disponibilizar, para consulta, o inteiro teor da documentação
apresentada pelo recursante, e solicitar que, caso queiram, se manifestem no prazo de dez dias, apresentando suas alegações.
15.3. A autoridade que preside o Órgão a que for apresentado o pedido de reconsideração ou de interposição de recurso decidirá, em exame preliminar, sobre os requisitos de sua
admissibilidade.
15.3.1. O pedido de reconsideração e a interposição de recurso somente serão recebidos:
I- por escrito;
II- dentro do prazo;
III- pelo órgão competente;
IV- por quem seja legitimado;
V- por correio eletrônico ao endereço para inscrição, informado no Quadro 1 deste Edital, mediante confirmação de recebimento.
15.3.2. O pedido deve ser protocolizado perante a autoridade ou órgão contra o qual se interpõe o recurso ou o pedido de reconsideração.
15.3.3. Na hipótese de sua admissibilidade, o pedido de reconsideração ou o recurso será julgado, observado o disposto no artigo 126 do Regimento Geral da UFMG.
15.3.4. A decisão do órgão competente deverá ser precedida por exame e parecer de relator(es) indicado(s) pela autoridade ou órgão competente.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Os prazos expressos em dias, no presente Edital, serão contados de modo contínuo.
16.2. A contagem do prazo exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento.
16.3. O Concurso não será interrompido em caso de falha técnica na(s) página(s) eletrônica(s) citada(s) no presente Edital.
16.4. Todas as sessões públicas deste Concurso serão transmitidas ao público em local equipado com infraestrutura de audiovisual a ser divulgado no sítio eletrônico informado no
Quadro 1 deste Edital, com no mínimo, 24 horas de antecedência.
16.5. A qualquer tempo, poderá haver anulação da inscrição, das provas, da nomeação e da posse do candidato, quando verificada a falsidade em qualquer declaração, documento e/ou
irregularidade e utilização de meios ilícitos durante a realização das provas, observados o devido processo legal.
16.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
REITORA DA UFMG

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE ACORDO DE PARCERIA

Espécie: Proc. 23072.228680/2021-19 - Contrato de Acordo de Parceria para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - PD&I que entre si celebram a Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG - CNPJ nº 17.217.985/0001-04, e o Centro de Saúde Ocular Ltda.- CNPJ nº
30.493.249/0001-47, com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa -
FUNDEP - CNPJ nº 18.720.938/0001-41. Objeto: O presente Acordo de Parceria para PD&I
tem por objeto a cooperação técnica e científica entre os parceiros para desenvolver o
Projeto intitulado "Criação de lentículo para ceratofacia ". Início da vigência: o presente
acordo de parceria para PD&I terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da
assinatura, em 20 de setembro de 2021. Nomes e cargos dos signatários: o Professor João
Alberto de Almeida - Decano do Conselho Universitário, no exercício do Reitorado, da
UFMG, o Sr. Paulo Ferrara de Almeida Cunha - Diretor do Centro de Saúde Ocular Ltda., o
Prof. Jaime Arturo Ramírez - Presidente da FUNDEP.

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 1480, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
CARGO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR REGIDO PELO EDITAL Nº 12/2020

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, com base na Constituição da República Federativa do
Brasil, na Lei 8.112/90 e suas alterações, na Lei 12.772/2012 e suas alterações, no
Decreto 7.485/2011 e suas alterações, no limite autorizado para o quadro docente da
UFMG conforme Portaria Interministerial 197/2020, nos termos do Decreto 9.739/2019 e
suas alterações, na Resolução Complementar 02/2013 do Conselho Universitário, e
considerando as medidas de prevenção e de enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), notadamente, a Lei Nº 13.979/2020,
a Instrução Normativa do Ministério da Economia nº 19, de 12 de março de 2020, do
Ministério da Economia, alterada pelas IN nº 20/2020, IN nº 21/2020 e IN nº 27/2020,
o Protocolo de Biossegurança, Adequação do Espaço Físico e Monitoramento da COVID-
19 da UFMG e o Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo
remoto da UFMG, torna pública a retomada do Concurso Público de Provas e Títulos
objeto do Edital nº 12, de 15 de janeiro de 2020, publicado no DOU em 17 de janeiro
de 2020, retificado pelo Edital Nº 107, de 18 de fevereiro de 2020, publicado no DOU
em 20 de fevereiro de 2020, e suspenso pela Portaria nº 1952, de 23 de março de 2020,
publicada no DOU em 27 de março de 2020, o qual passa a ser regido de acordo com
os dispositivos a seguir, naquilo que dispõem, mantendo-se as demais regras editalícias
não conflitantes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Todas as informações relativas ao presente concurso estarão disponíveis

no sítio eletrônico do Departamento/Unidade: https://www.eng.ufmg.br
1.2. Os contatos pertinentes ao concurso serão realizados por meio do correio

eletrônico concursos@eng.ufmg.br
1.3. O concurso será realizado na modalidade presencial para os candidatos,

e na modalidade a distância para os membros da Comissão Examinadora, em sua
totalidade ou em parte, por meio de videoconferência.

2. DO INÍCIO DO CONCURSO
2.1. O período de realização do concurso será de 30 (trinta) a 90 (noventa)

dias a partir da publicação deste Edital.
2.2. Todos os atos praticados após o encerramento das inscrições estão

cancelados. Nova Comissão Especial de Avaliação será constituída, podendo ser mantidos
parcial ou integralmente os membros da Comissão original, sendo reiniciados todos os
procedimentos previstos para a realização do Concurso.

2.3. Os candidatos serão convocados para realização das provas, pessoalmente
e por meio de publicação de Edital na página eletrônica informada no subitem 1.1 deste
Edital, com antecedência de 15 dias.

2.3.1. Considera-se convocação pessoal a que for encaminhada ao endereço
eletrônico informado pelo candidato no ato da inscrição, eximindo-se a UFMG de
quaisquer responsabilidades por convocação não recebida por quaisquer motivos de
ordem técnica relativos a computadores, falhas de comunicação, desconexão,
congestionamento de linhas de comunicação, procedimento indevido, bem como por
outros fatos que impossibilitem o recebimento da convocação.

2.4. Fica vedada a inclusão de novos documentos pelos candidatos
inscritos.

2.5. O Concurso será iniciado mediante sessão pública de instalação da
Comissão Especial de Avaliação, presidida pelo Diretor da Unidade ou autoridade
pertinente.

2.5.1. A participação dos membros da Comissão Especial de Avaliação, em
parte ou em sua totalidade, se dará por meio de videoconferência.

2.5.2. A participação dos candidatos será presencial.

2.6. A Comissão Especial de Avaliação poderá contar com pessoal de apoio
operacional do concurso designado pela Chefia do Departamento e/ou Direção da
Unidade, para a realização de atividades presenciais.

2.7. A infraestrutura para a realização da videoconferência é de
responsabilidade da Unidade Acadêmica da UFMG.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA
3.1. Este concurso observará, em todas as suas fases, o Protocolo de

Biossegurança, Adequação do Espaço Físico e Monitoramento da COVID-19 da UFMG e o
Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto da UFMG,
estabelecidos pelo Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG
(disponíveis na página eletrônica https://ufmg.br/coronavirus), e os planos e protocolos
de biossegurança estabelecidos pelo Comitê Local da unidade acadêmica responsável pelo
concurso (disponíveis na página eletrônica https://www.eng.ufmg.br).

3.2. Quando da realização das provas e das sessões presenciais deste
concurso, considerando as medidas de proteção à transmissão do COVID-19 adotadas
pela UFMG, os candidatos deverão:

a) comparecer ao local de prova, com antecedência de 30 (trinta) minutos
antes do horário previsto para o início do concurso, fazendo uso de máscara e portando
máscaras reservas, a fim de que, caso necessário, seja possível efetuar sua troca em
intervalos regulares de 2 a 4 horas. As máscaras poderão ser artesanais ou
industriais;

b) em todo o dia em que houver prova ou atividade presencial do Concurso,
o candidato, antes de entrar no local de provas, responderá ao Questionário de
Verificação de Sintomas de síndrome gripal ou de síndrome respiratória grave. Na
presença dos sintomas, conforme orientação no questionário, o candidato não poderá
participar do Concurso; essa decisão poderá ser revista caso o candidato apresente
exame laboratorial "RT-PCR para SARS CoV2" com resultado negativo e atestado médico
afastando o diagnóstico de COVID-19; o link do questionário e as instruções específicas
para sua apresentação serão informados ao candidato no ato da convocação e estarão
disponíveis na página eletrônica do Concurso informada no subitem 1.1 deste Edital; será
requerido do candidato e de membros do público externo, em todo o dia em que houver
atividade presencial, que cópia impressa do formulário seja entregue à comissão de apoio
do concurso no local de provas;

c) permanecer de máscara durante todo o período de aplicação das provas e
em todas as dependências do local de provas. A máscara deve cobrir totalmente o nariz,
a boca e o queixo, e não deve ficar folgada no rosto, especialmente nas laterais;

d) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá
ser trazido pelo candidato;

e) higienizar as mãos com álcool em gel, próprio ou fornecido pela UFMG, ao
entrar no prédio de realização das provas e em todos os momentos em que tenha
contato com materiais que não sejam de seu uso pessoal. O mesmo procedimento
deverá ser observado durante a utilização dos banheiros;

f) permanecer de máscara quando da utilização dos banheiros;
g) trazer garrafa individual com água potável. Por motivo de prevenção, os

bebedouros estarão lacrados e seu uso impedido;
h) manter cabelos sempre presos, contribuindo para reduzir o contato

frequente das mãos e do cabelo com o ambiente e a face;
i) comparecer sem o uso de adornos como anéis, pulseiras, relógios, brincos

pendentes, a fim de se garantir a correta higienização das mãos;
j) observar o espaçamento mínimo de 2 metros entre os candidatos e demais

espaçamentos conforme orientação e marcações no local de prova;
k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas

para evitar aglomeração.
3.3. O candidato que se negar a utilizar máscara de proteção à COVID-19 nos

locais indicados ou, por qualquer meio, perturbar a ordem no setor de aplicação da
prova será automaticamente eliminado do concurso.

3.4. O candidato deverá retirar a máscara de proteção à COVID-19 somente
durante o procedimento de identificação. Este procedimento deverá ser realizado com as
mãos higienizadas sem que ele toque a parte frontal da máscara. Depois de concluída a
identificação, o candidato deverá promover novamente a higienização das mãos com
álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador.

3.5. Candidatos com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual,
deficiências sensoriais, ou com quaisquer outras deficiências que os impeçam de fazer o
uso adequado de máscara, estarão dispensados do seu uso conforme previsto na Lei nº
14.019, de 2 de julho de 2020. Neste caso, o candidato deverá encaminhar uma
declaração médica sobre sua condição para o endereço eletrônico informado no subitem
1.2 deste Edital, até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da convocação para realização
do concurso. O documento original deverá ser apresentado no primeiro dia em que se
apresentar presencialmente ao concurso.

3.6. Será fornecido álcool em gel nos locais de circulação e em todas as
situações em que ocorrer o contato do candidato com objetos que são compartilhados
com outras pessoas. Não existe impedimento para que o candidato traga o seu próprio
álcool em gel (neste caso a embalagem deve ser transparente).

3.7. Outras informações acerca das medidas de proteção contra o COVID-19,
das ações adotadas e dos procedimentos gerais de prevenção da transmissão nos locais
de provas poderão constar de Protocolo de Biossegurança Complementar que estará
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disponível no endereço eletrônico informado no subitem 1.1 deste Edital e será
encaminhado ao candidato junto à convocação para realização das provas.

3.8. As condições e a organização dos espaços físicos onde se realizarão as
provas e as sessões presenciais do concurso deverão atender aos protocolos de
biossegurança relativos à espaço físico estabelecidos pelo Comitê Permanente de
Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG e pelo Comitê Local da Unidade
Acadêmica responsável pelo Concurso.

3.9. A realização das provas e atividades presenciais do concurso poderá ser
adiada ou suspensa temporariamente, por medidas de biossegurança e de enfrentamento
da COVID-19.

4. DAS PROVAS
4.1. Da Prova Escrita
4.1.1. A aplicação da prova escrita poderá ser coordenada por pessoal de

apoio operacional ao Concurso e, se houver, pelos membros da Comissão Especial de
Avaliação que estiverem atuando presencialmente.

4.1.2. Não será permitida a utilização de meios eletrônicos para consulta e
anotações, durante o período de consulta bibliográfica.

4.1.3. Não será realizada sessão pública de leitura da Prova Escrita.
4.3. Da Prova Oral
4.2.1. A prova oral será realizada de forma presencial para o candidato e

transmitida para a Comissão Especial de Avaliação por meio de videoconferência, cuja
infraestrutura será providenciada pelo Departamento/Unidade Acadêmica responsável
pelo Concurso. Os membros da Comissão Especial de Avaliação que estiverem atuando
presencialmente, se houver, acompanharão a realização da prova de forma presencial.

4.2.2. Os membros da Comissão Especial de Avaliação deverão desligar os
microfones enquanto o candidato estiver se apresentando, habilitando-os quando do
término da apresentação e início das arguições.

4.2.3. A prova será gravada por meio da plataforma de realização da
videoconferência.

4.2.4. Caso ocorram falhas na transmissão da videoconferência aos membros
da Comissão, a prova será interrompida, devendo ser reiniciada com contagem do tempo
restante. O candidato deverá permanecer conectado perante câmara e áudio ligados
durante todo o tempo da interrupção. A critério da Comissão Especial de Avaliação, caso
a interrupção ultrapasse 60 (sessenta) minutos, a prova poderá ser cancelada e marcada
nova prova, para outra data e horário, podendo ser exigido o sorteio de novo ponto.

4.3. Da Arguição de Memorial
4.2.1. A prova de arguição de Memorial será realizada de forma presencial

para o candidato e transmitida para a Comissão Especial de Avaliação por meio de
videoconferência, cuja infraestrutura será providenciada pelo Departamento/Unidade
Acadêmica responsável pelo Concurso. Os membros da Comissão Especial de Avaliação
que estiverem atuando presencialmente, se houver, acompanharão a realização da prova
de forma presencial.

4.2.2. Os membros da Comissão Especial de Avaliação deverão desligar os
microfones enquanto o candidato estiver se apresentando, habilitando-os quando do
término da apresentação e início das arguições.

4.2.3. A prova será gravada por meio da plataforma de realização da
videoconferência.

4.2.4. Caso ocorram falhas na transmissão da videoconferência aos membros
da comissão Especial de Avaliação, a prova será interrompida, devendo ser reiniciada
com contagem do tempo restante. O candidato deverá permanecer conectado perante
câmara e áudio ligados durante todo o tempo da interrupção. A critério da Comissão
Especial de Avaliação, caso a interrupção ultrapasse 60 (sessenta) minutos, a prova
poderá ser cancelada e marcada nova prova, para outra data e horário, podendo ser
exigido o sorteio de novo ponto.

5. DA ATRIBUIÇÃO DAS NOTAS E APURAÇÃO DO RESULTADO
5.1 O inciso IV do artigo 9.3 do Edital Nº 12/2020 de Abertura passa a ter a

seguinte redação:
9.3. [...]
IV- Elaborar e assinar documentos contendo as tabelas com as notas, as

médias e lista com a classificação de cada um dos candidatos, como previsto nos incisos
anteriores. O sigilo dos documentos emitidos por cada membro será garantido até a
divulgação do resultado em sessão pública.

5.2 A apuração do resultado do Concurso será realizada em sessão pública
totalmente remota, com a participação dos membros da Comissão Especial de Avaliação
por videoconferência. Será informado o endereço da sala virtual e chave de acesso
eletrônico, se for o caso, para a participação dos candidatos e público em geral no
endereço eletrônico https://www.eng.ufmg.br

5.3 Cada membro da Comissão Especial de Avaliação encaminhará, por meio
eletrônico, ao Presidente da Comissão, os documentos de atribuição das notas. O
Presidente da Comissão Especial de Avaliação lerá, em voz alta, o nome do examinador,
o nome do candidato, a identificação da prova, a nota atribuída e a classificação obtida
pelo candidato.

5.4. Após a finalização das etapas de apuração e divulgação do resultado do
concurso, o Parecer Conclusivo e as atas da Comissão Especial de Avaliação serão
remetidos, por meio eletrônico, à Diretoria da Unidade para os encaminhamentos
posteriores.

6. DOS RECURSOS
6.1. O pedido de reconsideração e a interposição de recurso somente serão

recebidos:
I- por escrito;
II- dentro do prazo;
III- pelo órgão competente;
IV- por quem seja legitimado;
V- por correio eletrônico ao endereço informado no subitem 1.2 deste Edital,

mediante confirmação de recebimento.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As sessões públicas de instalação da Comissão Especial de Avaliação e de

apuração do resultado do Concurso serão transmitidas por meio da Internet, sendo que
o endereço da sala virtual e chave de acesso eletrônico, se for o caso, para a
participação do público em geral e, no caso da sessão de apuração, também dos
candidatos, serão disponibilizados no endereço eletrônico informado no subitem 1.1
deste Edital com, no mínimo, 24 horas de antecedência.

7.2. A qualquer tempo, poderá haver anulação da inscrição, das provas, da
nomeação e da posse do candidato, quando verificada a falsidade em qualquer
declaração, documento e/ou irregularidade e utilização de meios ilícitos durante a
realização das provas, observado o devido processo legal.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2021
Diretoria de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG torna
público o extrato da ata de registro de preços resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2021.
Processo: 23072.232579/2021-62. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de apoio técnico especializado, com dedicação exclusiva de mão de
obra, por meio de alocação de postos de trabalho e com características de serviço contínuo.
Ata de Registro de Preços nº 05/2021. Empresa registrada: G4F SOLUÇÕES CORPO R AT I V A S
LTDA, CNPJ: 07.094.346/0001-45, Grupo 1. Valor total registrado: R$ 4.021.919,04. Data de
assinatura: 23/08/2021. Vigência: 12 meses, de 23/08/2021 a 23/08/2022.
O inteiro teor da ata encontra-se disponível na sede da Diretoria de Tecnologia da Informação
da UFMG, UG 153258. A ata do pregão eletrônico com a relação detalhada dos preços
unitários encontra-se disponível no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2021
Diretoria de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
torna público o extrato das atas de registro de preços resultante do Pregão Eletrônico SRP
nº 02/2021. Processo: 23072.208940/2021-30. Objeto: Placas e discos para infraestrutura
H C I - DT I .
Ata de Registro de Preços nº 03/2021. Empresa registrada: P & F IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 34.238.351/0001-57, Item 1. Valor total registrado: R$ 9.000,00.
Data de assinatura: 11/08/2021. Vigência: 12 meses, de 11/08/2021 a 11/08/2022.
Ata de Registro de Preços nº 04/2021. Empresa registrada: FA LIMA INFORMÁTICA, CNPJ
01.259.682/0001-14, Item 2. Valor total registrado: R$ 166.400,00. Data de assinatura:
13/08/2021. Vigência: 12 meses, de 13/08/2021 a 13/08/2022.
Os itens 3 e 4 restaram fracassados. O inteiro teor da ata encontra-se disponível na sede
da Diretoria de Tecnologia da Informação da UFMG, UG 153258. A ata do pregão
eletrônico com a relação detalhada dos preços unitários encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.gov.br/compras.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2021

A Diretoria de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº
02/2021. Processo: 23072.208940/2021-30. Objeto: Placas e discos para infraestrutura HCI-
DTI. Sagraram-se vencedoras as seguintes empresas: P & F IMPORTAÇÃO E EXPORT AÇ ÃO
LTDA, CNPJ 34.238.351/0001-57, Item 1; FA LIMA INFORMÁTICA, CNPJ 01.259.682/0001-14,
Item 2. Os itens 3 e 4 restaram fracassados. Os autos do processo encontram-se
disponíveis na sede da Diretoria de Tecnologia da Informação da UFMG, UG 153258. A ata
do pregão eletrônico com a relação detalhada dos preços unitários encontra-se disponível
no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

LEANDRO JUNIO DE SOUZA
Pregoeiro

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
SEÇÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 - UASG 153296

Nº Processo: 23072213779202116. Objeto: Aquisição parcelada de material predial urbano
destinado a atender demandas nas áreas de construção civil, carpintaria, marcenaria,
pintura, serralheria e pavimentação para as manutenções necessárias no Instituto de
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais.. Total de Itens Licitados: 216.
Edital: 27/09/2021 das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av. Universitária,
Nº 1.000, Universitário - Montes Claros/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/153296-5-00004-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 27/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/10/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Quaisquer divergências entre a
descrição apresentada pelo CATMAT e pelo Termo de Referência, prevalecerá a do Termo
de Referência. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação..

LEONARDO DAVID TUFFI SANTOS
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 23/09/2021) 153296-15229-2021NE800000

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

UFOB torna público o extrato do Pregão Eletrônico SRP n° 01/2021 que tem como objeto
o registro de preços para aquisição de etiquetas de patrimônio, visando atender às
demandas da Universidade Federal do Oeste da Bahia, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
VENCEDOR: 27.745.509/0001-10 - SILVEIRA & DALMAS LTDA para o item 1 no valor total de
R$ 13.500,00. Vigência até 23/09/2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2021 - UASG 158515 - UFOPA

Nº Processo: 23204.001323/2021-62.
Regime Diferenciado de Contratações Nº 2/2021. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DO PARA.
Contratado: 25.225.603/0001-12 - G N RODRIGUES EIRELI. Objeto: Contratação de empresa
especializada em construção civil, para a construção do bloco de laboratórios, sala para
professores e adequação do prédio do biotério do campus da Universidade Federal do
Oeste do Pará localizado no município de Oriximiná/PA, incluindo fornecimento de material
e mão de obra, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no
projeto básico e demais anexos do instrumento convocatório do certame.
Fundamento Legal: CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Parágrafo: 3.
Vigência: 01/10/2021 a 28/06/2022. Valor Total: R$ 291.977,78. Data de Assinatura:
22/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 24/09/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 158515 - UFOPA

Número do Contrato: 16/2019.
Nº Processo: 23204.010321/2018-89.
Pregão. Nº 11/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA.
Contratado: 18.519.318/0001-49 - A G PRATA SERVICOS E EVENTOS. Objeto: Prorrogar o
prazo da vigência do contrato e reajustar os valores contratuais. Vigência: 16/10/2021 a
15/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 648.623,00. Data de Assinatura:
22/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 22/09/2021).

EDITAL

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, publicado no
Diário Oficial da União em 20 de abril de 2018, Seção 2, pág. 1, na forma do que dispõe
a Lei nº 8.745/1993 com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.425/762011; Lei nº
12.772/2012; Decreto nº 7.485/2011, considerando o Decreto nº 9.739, de 2019 e a
Resolução nº 24/2013/Consun, torna pública a abertura de inscrições para Processo
Seletivo Simplificado para provimento de vaga de Professor Substituto de acordo com as
informações abaixo:

Edital PSS/Ufopa nº 18 de 21/09/2021_ Oferta 01 vaga para Professor
Substituto para o Tema: Ciências Agrárias/Silvicultura, com regime de trabalho de 20 horas
semanais, para o Campus de Santarém, com lotação no Instituto de Biodiversidade e

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
natalia-santos
Realce


